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 ِعلُْم ادِلفَاِعيَّاِت 
 2  اجلُزْءُ   ، يِعي ِب الطَّ   الالهوُت :  13املحارضة  

 أر. يس. سربول 

. َوَكَما ذَ  ِبيِعِّ وََعاَلقَِتِه بِاْْلِْعاَلِن الَْعامِّ ُهوِت الطَّ َراَسِة، إِنَّ    َكْرُت ِِف َهَذا اجْلُزِْء ِمنَ ُنتَابُِع اْْلَن َحِديثَنَا َعْن َمْفُهوِم الالَّ ادلِّ
ُهوَت  ُ   الالَّ نَّ بُول

َ
، َمَع أ ِبيِعَّ لِ َمُه ِِف ُروِميََة َس َعلَّ الطَّ وَّ

َ
ْصَحاِح األ

َ
يَس األ وغُ ، َوالِْقدِّ

ُ
ةٍ    ْسِطينُوَس  أ ََشَُحُه بِاتلَّْفِصيِل ِِف فَْْتَ

يََكا  بَِشْْكٍ  ُمتَِّصٌل  ُهَو  َرةٍ،  بِاَلُهوِت ُمبَكِّ يًّا  َحْْصِ يَُكوُن  َوَكِثيُ   ُد   . ْكِويِِنِّ
َ
اأْل الرْْبُ تُوَما  ِمْن  ِسيََّما  َوََل  وتِْستَانْتِيِّنَي، وَن، 

ِبيَعِة، َوبِ  . َفُهْم َيْعترَِبُونَُه ََكثُوِِلِكيًّا بِالطَّ ِبيِعِّ ُهوِت الطَّ ٌظ لََعَ الالَّ ْو ََتَفي
َ
يِْهْم ُنُفوٌر أ تِيَِّة. وتِْستَانْ تلَّاِِل ُمتََعارًِضا َمَع الرْْبُ ا دَلَ

يَس تُوَما َتَعرََّض لُِهُجوٍم َعِنيٍف ِِف الَْقْرنِ  نَّ الِْقدِّ
َ
يًْضا أ

َ
رَى أ

َ
ِي، َوأ

ْ
أ ْختَِلُف َمَع َهَذا الرَّ

َ
يَن بَِسبَِب إِْسَهاِمِه، لَِكنَِِّن أ  الِْعْْشِ

نُ  الَِِّت  ِت  الُْمْشلِِكَ ِِف  ٍة،  َخاصَّ بِِصَفٍة  لِِْبِّ  الَْفلْسَ السَّ َمَع  الْعِ َواِجُهَها  اِْلَْوَم.َفِة  فْ  لَْماِنيَِّة  ْعترَِبُ 
َ
أ ْر  ِشيفِ   َرنِْسيَس ُكنُْت 

(Francis Schaeffer  ) ََوُكنَّا ُمتَِّفق . َّ ثٌِي َضْخٌم لََعَ
ْ
ا ِِل. َوقَْد َفَعلْنَا الَْكِثَي َمًعا. َوََكَن ََلُ تَأ بًا ِجدًّ لََعَ ُُكِّ    نْي َصِديًقا ُمَقرَّ

ٍء   ِي اْختَلَْفنَا َحْوََلُ ُهَو َتْقِييُمُه تِلُوََشْ ْمَر الْوَِحيَد اَّلَّ
َ
ُهوِت َوالَْفلَْسَفِة. لَِكنَّ اأْل نَّ د. ِشيَفْر  َتْقِريبًا ِِف الالَّ

َ
، أِل ْكِويِِنِّ

َ
َما اأْل

بِ  ْكِويِِنَّ ُهَو َمْن فََصَل بنَْيَ الطَّ
َ
يَس تُوَما اأْل نَّ الِْقدِّ

َ
َح ِمَراًرا بِأ  يَعِة َوانلِّْعَمِة.ََصَّ

وْ 
َ
نَّ انلِّْعَمَة، أ

َ
َث َعنَْها ِشيَفْر ِِهَ أ َح َذلَِك قَِلياًل. فَالِْفْكَرُة الَِِّت ََتَدَّ وَضِّ

ُ
ْن أ

َ
وَدي اِْلَْوَم أ

َ
 أ

َ
ِبيَعِة، ُهَو بِاأْل ،  َما ُهَو فَائٌِق لِلطَّ لَْعَ

ْسَفلَ 
َ
ِبيَعُة أ َ اِجٌز، ِِبَيُْث ُه، َوبَيْنَُهَما حَ َوالطَّ ِبيَعِة ُمنَْفِصاًل َعْن َع  يَُكوُن الَْعال ا، يَ ُم الَْفائُِق لِلطَّ ِبيَعِة. َوَِّلَ    الَْمنِْطَق ْعترَِبُ لَِم الطَّ

يَمانَ  ْو َما ُهَو َطِبيِعٌّ َوَما ُهَو فَائٌِق   -ُمتََعارَِضنْيِ    َواْْلِ
َ
ْو انلِّْعَمةُ   أ

َ
ِبيَعِة، أ ِبيَعةُ   لِلطَّ يِس    ِن عَ   وََجاَء ِدفَاِع ََل آِخِرِه.  ، إِ َوالطَّ الِْقدِّ

ْكِويِِنِّ ََكتلَّاِِل 
َ
اأْل ََيُْطْر َقطي :  تُوَما  لَْم  َما  نَّ 

َ
تُومَ أ يِس  الِْقدِّ بَاِل  ِكتَاَبيِْه   لََعَ  يَْكتُُب  ََكَن  ِفيَما   Summa Contra"  -ا 

Gentiles"َو ،"Summa Theologiae  "-   َّائَِعنْيِ  َهَذيِْن الُْمَؤل فَاِعيَّاِت  َفنْيِ الرَّ ُهوِت َوادلِّ نَُّه َيْفِصُل بنَْيَ    - ِِف ِعلِْم الالَّ
َ
ُهَو أ

ِبيَعِة َوانلِّْعَمِة. بَْل ِِف الَْواقِِع، َما َحاَوَل فِْعلَُه ِِف َِبِْثهِ  ِة بنَْيَ    الَْفلَْسِِفِّ وَِدفَاِعِه َعِن   الطَّ الَْمِسيِحيَِّة ُهَو إِْظَهاُر الْوَْحَدةِ اتلَّامَّ
بِ  نَّ اتَِّهاَمُه بِالَْفْصِل بَيْنَُهَما يَِنمي َعْن ُسوِء َفْهٍم َكِبٍي تِلَْعلِ الطَّ

َ
ْعتَِقُد أ

َ
ا، أ يِمِه الِْفْعِِلِّ وََدَوافِِعِه. َوََكْ َنْفَهَم  يَعِة َوانلِّْعَمِة. َوَِّلَ

َؤاَل الِْمْحَورِ  ْن َنْطَرَح السي
َ
ُب أ نَّنَا ََيِ

َ
ْعتَِقُد أ

َ
، أ ْكِويِِنَّ

َ
ْكِويِِني ُُيَاِوُل َحلََّها؟ ََكْ اأْل

َ
: َما الُْمْشِِكَُة الَِِّت ََكَن تُوَما اأْل يَّ اتلَّاِِلَ
ُروِف اتلَّاِرَِييَِّة الَِِّت َعِمَل ِِف ِظلَِّها َكِدفَاِعٍّ َمِسيِحٍّ  َؤاِل، َعلَيْنَا فَْحُص الظي يَب َعْن َهَذا السي  . ُُنِ

يُس تُوَما   الِْقدِّ ةٍ َكتََب  ْكِويِِني ِِف فَْْتَ
َ
ْكرَبُ اأْل

َ
أ . ََكَن     ََكَن  يِن اْْلِْساَلِِمِّ ِفيَها ُهَو اْجِتيَاُح ادلِّ الَْكِنيَسُة  ََلُ  َتتََعرَُّض  َتْهِديٍد 

ْي ِِف الُْعُصوِر الْوُْسَطى    - اتلَّاِريِخ    ُم ِِف تِلَْك الَْمرَْحلَِة ِمنَ الِْفْكُر اْْلِْساَلِِمي َيتََقدَّ 
َ
 يَِد َبْعِض الَْفاَلِسَفِة الُْمْسِلِمنَي  لََعَ   -أ

رِ الُْمَؤثِِّريَن َوالَْقِديِريَن. َطَرَح َهُؤََلِء الَْفاَلِسفَ 
َ
رِ   -ِة اتلَََّكُمِليَِّة  ْسِطيَّ ُة فَلَْسَفًة تَُسَّمَّ بِاأْل

َ
ِطيَِّة اتلَََّكُمِليَِّة. قَْد َيبُْدو َهَذا  سْ اأْل

ًدا قَِلياًل بِالنِّْسبَ  ا، فَإِنَّ اْبَن رُْشٍد َواْبَن  مُ دْ نَا، لَِكْن ِحنَي نَ َِلْ إِة  ُمَعقَّ ْخَرى. َوَِّلَ
ُ
ْشيَاَء أ

َ
نَُّه ُمتَََكِمٌل َمَع أ

َ
ُج َشيْئًا َما، نََرى أ
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ْو اجْلَْمَع بنَْيَ الِْفْكِر اْْلِ  ا، بِِصَفِتِهَما اثْننَْيِ ِمنَ ِسينَ 
َ
رِْسُطو  الَْفاَلِسَفِة الَْعَرِب، َحاَوََل اتلَّْوِفيَق أ

َ
ْساَلِِمِّ ِمْن نَاِحيٍَة َوفَلَْسَفِة أ

هُ  َوِمْن  َواْْلِْساَلِم.  رِْسُطو 
َ
أ بنَْيَ  ْمِج  لدِلَّ ُُمَاَولٍَة  ِِف  ْخَرى، 

ُ
أ نَاِحيٍَة  رِ ِمْن 

َ
بِاأْل َهُؤََلِء   َ َوإِْحَدى  نَا، ُسِّمِّ اتلَََّكُمِليِّنَي.  ْسِطيِّنَي 

َساِسيَّ الَْفرِْضيَّاِت 
َ
يَُّدوَها ِِبََماٍس ِة الَّ اأْل

َ
: "َنظَ  ِِت أ  َجَة. ِة الُْمزَْدوِ اْْلَِقيقَ   َنَظِريَّةَ   -َجِة" ِريََّة اْْلَِقيَقِة الُْمزَْدوِ تَُسَّمَّ

َداََلِت اتلَّاِرَِييَّةِ  َراَسِة َذلَِك، لَيَْس َفَقْط بَِسبَِب اْهِتَماِمنَا بِاجْلِ ُص اْْلَن َبْعَض الَْوقِْت دِلِ َخصِّ
ُ
نَّ َما  الَْماِض   َسأ

َ
يَِة، َوإِنََّما أِل

يَّاِمِه، َمَع الَْفاَل 
َ
ْكِويِِني يَُصاِرُع َمَعُه ِِف أ

َ
َ   ِسَفِة الُْمْسِلِمنَي، َكِثيُ ََكَن اأْل بَِه بَِما نَُواِجُهُه ِِف َعل . َعلَّ الشَّ َمْت  ِم الِْفْكِر الُْمَعاَِصِ
ْو لََعَ َجِة  اْْلَِقيَقِة الُْمزَْدوِ   َنَظِريَّةُ 

َ
ْن يَُكوَن َصِحيًحا فَلَْسِفيًّا وََخاِطئًا ِدينِيًّا ِِف اْْلِن َذاتِِه. أ

َ
ْمٍر َما أ

َ
نَُّه ُيْمِكُن أِل

َ
  بِبََساَطٍة أ

ْن يَكُ 
َ
ِء أ ْ ْن يَُكوَن َصِحيًحا ِدينِيًّا وََخاِطئًا فَلَْسِفيًّا. بِتَْعِبٍي آَخَر، ُيْمِكُن لِلَّشَّ

َ
َن َصِحيًحا ِعلِْميًّا وانلَِّقيِض، ُيْمِكُن أ

ْو َصِحيًحا ََلُهوِتيًّا وََخاِطئًا ِعلِْميًّا.
َ
 وََخاِطئًا ََلُهوِتيًّا، أ

رَْدُت 
َ
نَاٌس ِِف َهَذا الَْعالَِم يُؤْ  َوإَِذا أ

ُ
َة أ ةِ، َستَُكوُن ََكتلَّاِِل: َثمَّ ِر الَْكِبِي، ِمنُوَن بِاتلَّ تَرََْجََة َهِذهِ الِْفْكَرةِ إََِل لَُغِتنَا الُْمَعاَِصَ َطوي
رَّاِت، وَ  ٍر لذِلَّ نَْس الْبََْشِيَّ َوالَْكْوَن وُِجَدا نَتِيَجَة تََصاُدٍم َغْيِ ُمرَبَّ نَّ اجْلِ

َ
نَْساَن َجاَء ِمنَ َوبِأ نَّ اْْلِ

َ
نِي نَتِيَجَة ُمَصاَدفٍَة    بِأ الطِّ

 
َ
َدٌة، َوبِأ ْن تَُكوَن ََلُ ََغيٌَة ُُمَدَّ

َ
ْصَل الْبََْشِ َوَمِصَيُهْم بِاَل َمْعًًن. َكْوِنيٍَّة، ُدوَن أ

َ
 نَّ َمِصَيُه الَْفنَاُء. َوَهَذا ََيَْعُل أ

يَماُن اَلَْمِسيِحي   ا اَْْلِ مَّ
َ
ْو اَِْلَُهودِ   -أ

َ
ْو اْْلِْساَلِِمي  أ

َ
ِّ الْوُُجوِد وَ لِّ عَ َفيُ   -يي أ ِد ِلََكئٍِن ّلُُكِّ نَّنَا نِتَاُج الَْعَمِل الُْمتََعمَّ

َ
َمِديٍّ وََذاِتِّ ُم بِأ   ََسْ

ِِبِ   ، َ اَّللَّ نَّ 
َ
َوبِأ َتَعمَّ الْوُُجوِد؛  َوقُْدَرتِِه،   الْبَ   َخلَْق   دَ ْكَمِتِه 

َ
أ ِلَغَرٍض  ُصوَرتِِه  الْبََْشِ ِديٍّ بَ َْشِ لََعَ  ْصِل 

َ
أ َعْن  يَاِن 

ْ
أ الرَّ َهَذاِن   .

نَّنَا نَْستَ   -  َوَمِصِيِهْم َوَمْعًَن وُُجوِدِهمْ 
َ
ُظني أ

َ
َشدَّ َتَعارًُضا ِمنُْهَما. لَِكْن لَْو تَبَنَّيْنَا اِْلَْوَم َنظَ لَْسُت أ

َ
ينَْيِ أ

ْ
َد َرأ ْن َُنِ

َ
ِريََّة  ِطيُع أ

ْمُر َكَ اْْلَِقيَقِة الُْمزَْدوِ 
َ
ؤْ َجِة، َسيَبُْدو اأْل

ُ
، َسأ نَِِّن  تلَّاِِل: َكَمِسيِحٍّ

َ
، َوبِأ نِْس الْبََْشِيِّ لَِِهِّ لِلَْكْوِن َواجْلِ َحِد بِاْْلَلِْق اْْلِ

َ
ِمُن يَْوَم اأْل

نَِِّن وُ ََمْلُوٌق لََعَ ُصوَرةِ  
َ
َوبِأ  ، ِ رْ جِ اَّللَّ

َ
َواأْل َواثلياَلثَاِء،   ، ثْنَنْيِ اْْلِ يَّاِم 

َ
أ ُثمَّ ِِف  ِد.  الُْمتََعمَّ َعَمِلِه  نَتِيَجَة  َواْْلَِميِس، بَِعاِء،  ْدُت 

نَِِّن نِتَاُج ُمَص َواجْلُمْ 
َ
ْؤِمُن بِأ

ُ
بِْت، َسأ يَِّة  ا  اَدفٍَة َكْوِنيٍَّة َجاَءْت ِمنَ َعِة، َوالسَّ َهمِّ

َ
نَِِّن ُجْرثُوَمٌة نَاِضَجٌة، َعِديَمُة اأَْل

َ
نِي، َوبِأ لطِّ

ْمَريْ َتَماًما. َوإِيَماِِن بِِكاَل ا
َ
يَّاِم اأْل

َ
 ِن َيتََوقَُّف لََعَ أ

ُ
 ْسبُوِع. أْل

َنظَ  الُْمزَْدوِ قَالَْت  اْْلَِقيَقِة  يَماِن ِريَُّة  اْْلِ ِجَهِة  ِمْن  بِاْْلَلِْق  نُْؤِمَن  ْن 
َ
أ نَْستَِطيُع  إِنَّنَا  الُْمْسِلُموَن  الَْفاَلِسَفُة  َمَها  قَدَّ الَِِّت  َجِة 

ُهوِت، وَ  اِويَِة الَِِّت َتنُْظُر ِمنَْها، يَُكوُن لِِكَ الَْمنُْظوَريِْن َصِحيًحا. َهَذا  ُه َكُعلََماَء. َوِِبََسِب اِِف الَْوقِْت َذاتِِه، نَْرفَُض َوالالَّ لزَّ
نَّ  لُْمزَْدوِ ُهَو الَْمْقُصوُد بِاْْلَِقيَقِة ا

َ
ينَْيِ ُمتََضاِربَاِن َتَماًما فَلَْسِفيًّا، َوََل ُيْمِكُن اتلَّْوِفيُق بَيْنَُهَما، َغْيَ أ

ْ
أ نَّ الرَّ

َ
يِْهَما  ِكَ َجِة. َفَمَع أ

 
َ
يَماِن أ ْو ِمْن َمنُْظوِر اْْلِ

َ
ْمِر، َسَواٌء ِعلِْميًّا أ

َ
اِويَِة الَِِّت َتنُْظُر ِمنَْها إََِل اأْل يِن. َصِحيٌح، ِِبََسِب الزَّ  ْو ادلِّ

َدِت َهِذهِ النِّْسِبيَّةُ  ، ِِهَ   الَْمِسيِحيَّةَ    اْْلَْحتَُة، الَِِّت َهدَّ َها ا  َوالِْعلَْم ِِف َذلَِك الَْعْْصِ َم ِضدَّ يُس تُوَما ِدفَاَعُه َعِن الَِِّت قَدَّ   لِْقدِّ
، ََكْ يَْدَحَض نِْسِبيََّة َنَظرِ  ِبيِعِّ ُهوِت الطَّ ِبيَعِة َوانلِّْعَمِة؛    َجِة.يَِّة اْْلَِقيَقِة الُْمزَْدوِ الالَّ َ بنَْيَ اَلطَّ َوََكْ يَُواِجَه َهِذهِ اَلُْمْشِِكََة، َمِّيِّ
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ْو بِتَْعِبٍي  
َ
ْو بنَْيَ ادلِّ أ

َ
يَماِن، أ ْمَريِْن ََيْتَِلُف    يِن َوالِْعلِْم. َواتلَّْمِيِّيُ آَخَر، بنَْيَ اَلَْمنِْطِق َواْْلِ

َ
قُوُل  ا   َتَماًما َعِن بنَْيَ أ

َ
لَْفْصِل بَيْنَُهَما. أ

َهمِّ الُْمَقاَرنَاِت الَِِّت َسيَتَ 
َ
ُهوِت إِنَّ إِْحَدى أ ِِب ِِف ُكِّيَِّة الالَّ ِب ََلُهوٍت ِِهَ اتلَّْمِيُِّي بنَْيَ اتلَّْمِيِِّي َوالَْفْصِل.  ِلُطالَّ َعلَُّموَنَها َكُطالَّ

نَ  ُْت َوَكَما َذَكْرُت ِمَراًرا ِِف بَْرنَاََمِ ، إَِذا َمِّيَّ ْْلَْقُت بنَْيَ َجَسِدَك َوَنْفسِ   ا اْْلَِذاِعِّ
َ
ُكوُن قَْد أ

َ
يَّ   َك، ََل أ

َ
ٍر. لَِكْن إَِذا  بَِك أ  رَضَ

ْن نُْدرَِك وُُجوَد فَْرٍق َواِضٍح بنَْيَ اتلَّْمِيِّيِ  فََصلُْت 
َ
رُْجو أ

َ
ا، أ ُكوُن قَْد َقتَلْتَُك. َوَِّلَ

َ
  َوالَْفْصِل. بنَْيَ َجَسِدَك َوَنْفِسَك، أ

َوانلِّ  ِبيَعِة  الطَّ بنَْيَ   َ ُتَمِّيِّ ْن 
َ
أ َويَنْبَِِغ،  بَْل  تَْستَِطيُع،  إِنََّك  ْكِويِِني 

َ
اأْل َوبِ قَاَل  َوانلِّْعَمِة قََص   بنَْيَ   َذلَِك اتلَّْمِيِّيِ ْعَمِة.  ِبيَعِة    دَ الطَّ

نَّ 
َ
ُموٌر ُمَعيَّنٌَة ُيْمِكُن َتعَ  هاْْلِت: أ

ُ
َة أ ِبيَعِة،   ليُمَها ِمنَ َثمَّ َة َحَقائُِق   َوََل ُيْمِكُن َتَعليُمَها ِمنَ الطَّ نَُّه َثمَّ

َ
انلِّْعَمِة. َوقََصَد بَِذلَِك أ

ْن َنْعرِ 
َ
نَّنَا نَْستَِطيُع أ

َ
ُموًرا َعْن َطِريِق ِدَراَسِة الَْعالَِم  ُمَعيَّنٌَة نَْكتَِشُفَها بِِدَراَسِة َهَذا الَْعالَِم، َواْْلَْحِث ِِف ََمَاِل الِْعلِْم. َوأ

ُ
َف أ

ُس َها اْْلَتََّة بِِقَراَءةِ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ِمْن َحْونِلَا لَْن َنْعِرفَ  َمِويَِّة ِِف ِجْسِم    ََل ُيَعلُِّمنَا َشيْئًا َعِن   ِس. فَالِْكتَاُب الُْمَقدَّ ْوَرةِ ادلَّ ادلَّ
ُموٌر نَْكتَِشفُ 

ُ
. َفَهِذهِ أ ْحيَاِء اجْلَُزيِِْئِّ

َ
نَْساِن. َوََل ُيَعلُِّمنَا َشيْئًا َعْن ِعلِْم اأْل ْي اْْلِ

َ
نَِة لِلَْعالَِم ِمْن َحْونِلَا، أ َراَسِة الُْمتََمعِّ َها بِادلِّ

ُموٌر ََل 
ُ
ِبيَعِة، الَِِّت يَنْتُُج َعنَْها أ ِس.   نَْستَِطيُع َمْعِرَفتََها ِمنَ بِِدَراَسِة الطَّ  الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ُموٌر َنْعِرُفَها ِمنَ ِِف الَْوقِْت َذاتِِه،  
ُ
َة أ ْو ِمنَ انلِّْعَمِة    َثمَّ

َ
ْن تَْدرَُس    أ

َ
. ُيْمِكنَُك أ ِس لَْن َنْعِرَفَها اْْلَتََّة ِِف الُْمْخترََبِ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َنعْ  فَِإنَّنَا  لِلَْخاَلِص.   ِ َمْعِرفَِة وَِسيلَِة اَّللَّ إََِل  اْْلَتََّة  َل  َتتَوَصَّ َولَْن  تََشاُء،  َما  قَْدَر  ِبيَعَة  ِمْن ِخاَللِ الطَّ َذلَِك  إِْعاَلنِِه ِِف   رُِف 
ِس. َفَهَذا ُُمْتًَوى ِمنَ الِْكتَاِب الْمُ  ْيتُْم إِذَ   َقدَّ

َ
َرأ

َ
. أ ِس، وََغْيُ ُمتََوفٍِّر ِِف الُْمْخترََبِ الِْعلِِّْمِّ ْن الَْمْعِرفَِة ُمتََوفٌِّر ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ ُهنَا بنَْيَ َما ُيْمِكُن َمْعِرَفتُُه بِِدَراسَ يَْف مَ كَ  ِس؟ ِّيَّ ِبيَعِة وَْحَدَها، َوَما ُيْمِكُن َمْعِرَفتُُه بِِدَراَسِة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ  ِة الطَّ

ثَِي َحْولََها َكِثٌي ِمنَ لَِكنَّ الِْفئََة اثلَّاثِلََة ِِهَ الَِِّت 
ُ
ْكِويِِني إِنَُّه بِاْْلَِضافَِة إََِل الَْمْعِرفَِة الَِِّت ُيْمكِ    أ

َ
ُن اْكتَِساُبَها  اجْلََدِل. قَاَل اأْل

الَّ  َوتِلَْك  ِبيَعِة،  الطَّ ِمنَ بِِدَراَسِة  اْكتَِساُبَها  ُيْمِكُن  ثَاثِلَةٌ   ِِت  فِئٌَة  َة  َثمَّ ِس،  الُْمَقدَّ ْرِتيُكولُوْس   الِْكتَاِب 
َ
"أ َدَعَها 

ُيقْ (articulus mixtus)تُوْس"سْ ِميكْ  الُْمْختَِلُط".  "الُْمْحتََوى  َوَمْعنَاَها  الُْمْختَلِ َصُد  ،  الَِِّت  بِالُْمْحتََوى  اْْلََقائُِق  تِلَْك  ِط 
َمْعِرَفتُهَ  ِمنَ ُيْمِكُن  َسَواٌء  َتَعليُمَها  ْو 

َ
أ ُيْمِكُن    ا  الَِِّت  اْْلََقائِِق  تِلَْك  بَْرُز 

َ
َوأ ِبيَعِة.  الطَّ ِدَراَسِة  ِمْن  ْو 

َ
أ ِس  الُْمَقدَّ الِْكتَاِب 

الطَّ  بِِدَراَسِة  َسَواٌء  قَاَل َمْعِرَفتَُها  آَخَر،  بِتَْعِبٍي   . ِ ِس ِِهَ وُُجوُد اَّللَّ الُْمَقدَّ الِْكتَاِب  بِِدَراَسِة  ْو 
َ
أ لَْسَت ِبيَعِة  إِنََّك  ْكِويِِني 

َ
اأْل    

َ َموُْجوٌد. َولِمَ  نَّ اَّللَّ
َ
َس تِلَْعرَِف أ  الِْكتَاَب الُْمَقدَّ

َ
ْن َتْقَرأ

َ
ا أ نَّ   اذاُمْضَطرًّ

َ
يُِكْم؟ أِل

ْ
.  قَاَل َذلَِك بَِرأ ِبيِعِّ ُه ََكَن ُمَؤيًِّدا لاَِلُهوِت الطَّ

َ َموْجُ  نَّ اَّللَّ
َ
َنْعرُِف بَِها أ ْخَرى 

ُ
أ ُيَعلُِّمنَا َعْن وُُجوِد وَِسيلٍَة  َنْفَسُه  َس  الُْمَقدَّ الِْكتَاَب  ِبيَعِة. َوقَاَل إِنَّ  وٌد، َوِِهَ ِدَراَسُة الطَّ

نَّ 
َ
ِس.  َوبِالِْمثِْل، ُيْمِكُن َقْطًعا َمْعِرفَُة أ َ َموُْجوٌد ِمْن ِخاَلِل َفتِْح الِْكتَاِب الُْمَقدَّ  اَّللَّ

وََل ِِف الِْكتَاِب الُْمقَ 
ُ
ِس؟ َتُقوُل اجْلُْملَُة اأْل وََل َصَفَحاِت الِْكتَاِب الُْمَقدَّ

ُ
ِس: "ِِف اْْلَْدِء َخلََق َماَذا َُيُْدُث ِحنَي َنْفتَُح أ دَّ

 ُ  اَّللَّ
َ
َماَواِت َواأْل ُم َبْعُض رَْض". يُ  السَّ وََل َصَفَحاِت الِْكتَ   َضخِّ

ُ
ْمِر قَائِِلنَي: "اْنُظْر إََِل َذلَِك! ُمنُْذ أ

َ
فَاِعيِّنَي ِمْن َهَذا اأْل اِب  ادلِّ

ُ ُمْعلَ  ِس، اَّللَّ ، َقبَْل اْْلَِديِث َعْن    ِر اتلَّْكِويِن إِثْبَاَت وُُجودِ فْ فَلَْم ُُيَاِوْل ََكتُِب سِ   لٌَّم بِِه.َووُُجوُدُه ُمسَ   ٌن، َوَظاِهٌر،الُْمَقدَّ ِ اَّللَّ
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  . ِ ِ ُمسَ بَْل ََكَن وُُجوُد اَعَمِل اَّللَّ نَّ ُُكَّ َما َجاءَ لَّ َّللَّ
َ
ُ ا   َق ِِف اَْْلَِدايَِة ُهَو: "ِِف اْْلَْدِء َخلَ   ًما بِِه، أِل نَّ َهِذهِ ". َويَْعتَِقُد اَّللَّ

َ
  ْْلَْعُض أ

بٌَة قَاِضيٌَة ِلِعلِْم ا  نَّ الِْكتَاَب الُْمقَ رَضْ
َ
، أِل ِ ْن نُثِْبَت وُُجوَد اَّللَّ

َ
َلَّ ُُنَاِوَل َحَّتَّ أ

َ
ُب أ فَاِعيَّاِت، قَائِِلنَي إِنَّنَا ََيِ َس لَْم ُُيَاِوْل دلِّ دَّ

، لَِكنَُّه يُسَ إِثْبَاَت وُ  ِ . َورَ لِّ ُجوِد اَّللَّ ِ يِس   رَدي لََعَ َذلَِك، وَ   دِّيُم بِوُُجوِد اَّللَّ نَّ ُُمَاَولََة ا تُ   الِْقدِّ
َ
يًْضا، ُهَو أ

َ
ِس  وَما أ لِْكتَاِب الُْمَقدَّ

نَّهُ   إِثْبَاَت 
َ
َتَماًما، أِل ورِيٍّ  َفَهَذا َغْيُ رَضُ َقايِنِي.  الَْماِء ِِف َحاَرةِ السَّ َبيِْع  تُْشِبُه ُُمَاَولََة   ِ يَِّة َكَِمٍة ِِف    وُُجوِد اَّللَّ

َ
أ ِكتَابَِة  َقبَْل 

ثْبََت الِْكتَاِب الُْمَقدَّ 
َ
ِس ِس، َوُمنُْذ يَْوِم اْْلَلِْق، أ ا، فَِحنَي     إََِلُ الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ِبيَعِة. َوَِّلَ وُُجوَدُه بَِشْْكٍ قَاِطٍع ِمْن ِخاَلِل الطَّ

َحُدُهْم الِْكتَاَب 
َ
 أ
ُ
َس، َيتََعلَُّم َعِن َيْقَرأ ا ُيْمِكُن َتَعليُمهُ    الُْمَقدَّ ْكرَبَ ِممَّ

َ
ِ قَْدًرا أ ِبيَعِة،اَّللَّ    بِِدَراَسِة الطَّ

ُ
ْو َيْقَرأ

َ
انلَّاُس الِْكتَاَب    أ

يِهْم بِالْفِ  َس َبْعَد تَلَقِّ ْن يُثِْبَت وُُجوَدُه    ْعِل اْْلِْعاَلَن الَْعامَّ َعِن الُْمَقدَّ
َ
ُ أ ِبيَعِة. إَِذْن، ََل َُيْتَاُج اَّللَّ ي ُيْعِطينَا إِيَّاُه ِِف الطَّ ِ ِ اَّلَّ اَّللَّ

ْعلََن َعْن َذاتِِه بِالِْفْعِل ِلُْكِّ إِنْسَ 
َ
، إِْن َجاَز اتلَّْعِبُي. َفَقْد أ تنَْيِ َن ِمنَ َمرَّ ْن َيتََمكَّ

َ
ِبيَعِة. اَلِل قَِراَءةِ االِْقَراَءةِ، ِمْن خِ   اٍن َقبَْل أ لطَّ

وغُ 
ُ
ِ    ْسِطينُوُس إَِذْن، قَاَل أ ِبيَعِة وَ بَ ُمثْ إِنَّ وُُجوَد اَّللَّ ائَِرتَاِن ِمنَ   .انلِّْعَمِة لََعَ َحدٍّ َسَواءَ ٌت ِمْن ِخاَلِل الطَّ اْْلَْحِث    َوَهاتَاِن ادلَّ

ِي   -
َ
ينُ   أ ْو    -  َوالِْعلْمُ   ادلِّ

َ
أ ُمتَِّفَقتَ لَيَْستَا ُمنَْفِصلَتَنْيِ  لَِكنَُّهَما فِْعِليًّا   ، وغُ ُمتََعارَِضتَنْيِ

ُ
َم  ، َعلَّ ْسِطينُوَس اِن َمًعا. َواْحِتَذاًء بِأ

نَّ ُُكَّ حَ 
َ
ْكِويِِني َما يَِِل: أ

َ
، َوُكَّ اأَْل ِ ْمرٌ اَْْلََقائِِق تَلْتَِِق َمًعا ِعنَْد ا  قٍّ ُهَو َحقي اَّلَلَّ

َ
ِة. َوإَِذا ََكَن أ ِحيًحا ِعلِْميًّا، فَاَل بُدَّ َما َص   لِْقمَّ

يًْضا. َوإَِذا ََكَن َصِحيًحا ََلُهوِتيًّا، فَاَل بُدَّ 
َ
ْن يَُكوَن َصِحيًحا ََلُهوِتيًّا أ

َ
يًْضا. ِمْن أ

َ
ْن يَُكوَن َصِحيًحا ِعلِْميًّا أ

َ
 أ

يَّ نَِزاٍع بنَْيَ الُْمْجتََمِع الِْعلِِّْمِّ  
َ
ْينَا َقبْاًل أ

َ
، َمثَاًل ِِف َحاِدثَ َهْل َرأ ْينَا َذلَِك ُدوَن َشكٍّ

َ
َجْل َرأ

َ
ِة َجاِِللْيُو، َوُُمَاَكَمِة َوالَْكِنيَسِة؟ أ

اَع اَلُْمْستَِمرَّ بنَْيَ  ِنيِِس. َكَما ناَُلِحُظ َهَذا الِْقرِْد ِِف تِيا َ . َوإَِذا  بِاْْلَْحِث ا، َوَما يَُسَّمَّ  اَلِْعلِِّْمِّ   اْْلَْحِث بِ َما يَُسَّمَّ  لِّنِّ ُهوِِتِّ لالَّ
 ُ اَّلَلَّ اََكَن  َوالِْكتَاِب  ِبيَعِة  الطَّ ِِف  َذاتِِه  َعْن  ُيْعِلُن  الِْكتَاُب    ُهَو  ُهوِت  الالَّ لَِعالِِم  َسايِسي 

َ
اأْل الَْمرِْجُع  ََكَن  َوإَِذا  ِس،  لُْمَقدَّ

َسايِسي 
َ
ُس، َوالَْمرِْجُع اأْل وِ  لَِعالَِم الِْفِّْييَ الُْمَقدَّ

َ
وِ  اِء أ

َ
ُ ُيْعِلُن َعْن َذاتِِه ِمْن ِخاَلِل   الَْفلَِك أ ِبيَعُة، َوإَِذا ََكَن اَّللَّ ْحيَاِء ُهَو الطَّ

َ
اأْل

، وَ  ُ ُهَو إََِل َهَذيِْن الَْمَجالنَْيِ ، فَِِف ا ُ ُإَِذا ََكَن اَّللَّ ُروِف الِْمثَاِِلَِّة، لَْن  اْْلَقِّ يي نَِزاٍع بنَْيَ الظي
َ
 أ
َ
ْو بنَْيَ الَْمنِْطِق  لْعِ يَنَْشأ

َ
يِن، أ لِْم َوادلِّ

ِبيَعِة َوَما ُهَو فَائِ  ْو بنَْيَ الطَّ
َ
يَماِن، أ ْو بنَْيَ ا َواْْلِ

َ
ِبيَعِة، أ ِبيَعِة َوانلِّْعَمِة.ٌق لِلطَّ .  تِلَْك ِِهَ الِْفْكَرُة ا  لطَّ ْكِويِِني

َ
لَِِّت َطرََحَها تُوَما اأْل

نَّنَ 
َ
يًْضا أ

َ
ْدرََك أ

َ
َة ََلُهوِتيي ا ََل نَِعيُش ِِف َعلٍَم مِ لَِكنَُّه أ . َفثَمَّ وَن الِْكتَ وثَاِِلٍّ

ُ
َس، َويُِسيئُوَن َفْهَم مَ َن َيْقَرأ ا َيُقوَُلُ. ِِف اَب الُْمَقدَّ

نَّ  الَْقْرِن السَ 
َ
ْي بِأ

َ
رِْض، أ

َ
، ََكَن اجْلَِميُع َتْقِريبًا يُْؤِمنُوَن بَِمْرَكِزيَِّة اأْل ْمِسيَِّة.  اِدَس َعَْشَ رَْض ِِهَ َمْرَكُز الَْمْجُموَعِة الشَّ

َ
اأْل

يًْضا ُهَو إِيَماُن َمارْ 
َ
َساقَِفتُُه ِِف ُروَما وَْحَدُهْم يُْؤِمنُوَن بَِذلَِك، بَْل ََكَن َهَذا أ

َ
يِْن  لَْم يَُكْن اْْلَابَا َوأ َ تِْن لُوثَْر وَُجوْن ََكلَْفْن، الذلَّ

ا ُكوبَْرِنيُكوْس َعمِ  نَّ ُكوبَْرِنيُكوْس لَْم يَْكتَِف بِِإثْبَاِت  اْعترََبَ
َ
ِس، أِل يَْطاِن، ُيَقوُِّض ِمْن ِمْصَداِقيَِّة الِْكتَاِب الُْمَقدَّ ياًل لِلشَّ

نَّ َفْهَم الَْكِنيَسِة ِلِعلِْم الْفَ 
َ
يًْضا أ

َ
ثْبََت بَِشْْكٍ قَاِطٍع أ

َ
، بَْل أ ِن َخاِطٌئ. َوَهَذا  لَِك  َخَطأِ انلَِّظاِم الَْفلَِِكِّ اْْلَْطلَِِّمِّ

ْ
أ ِِف َهَذا الشَّ

نَُّه لَْم يُ ِمثَاٌل ََحٌّ لََعَ َتْقِويِم الُْمْجتََمِع الِْعلِِّْمِّ لِلَْكِنيَسةِ 
َ
مِ قَ . َغْيَ أ َس   الِْكتَاَب   وِّ َفْهِم الَْكِنيَسِة لِلِْكتَاِب    َم ُسوءَ ، بَْل قَوَّ الُْمَقدَّ

نَُّه ُيْمِكنُ 
َ
ْظَهَر أ

َ
ِس، َوأ ِس.   الُْمَقدَّ ْن يَُكونُوا َُمِْطئنَِي ِِف ِدَراَسِتِهْم لِلِْكتَاِب الُْمَقدَّ

َ
ْخَرى، َهَذا    لاَِلُهوِتيِّنَي أ

ُ
ِمْن نَاِحيٍَة أ

 نَِزاٌع بنَْيَ الُْمْجتََمِع الِْعلِِّْمِّ َوالُْمْجتََمِع اَلَْكنَِِسِّ 
َ
نَُّه ُكََّما نََشأ

َ
ُهوِتييوَن هُ ََل َيْعِِن أ َث    مُ ، يَُكوُن الالَّ الُْمْخِطئُوَن. فَِإَذا ََتَدَّ
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 ِ ْشيَاِء ِمنَ   مُ الَْعال
َ
ُمُه لَْن يَُكوَن َفَقْط ََلُهوتًا    َعْن وُُجوِد اأْل يًْضا ِعلًْما رَِديئً الَْعَدِم، فَلَِكَ

َ
نَُّه َينِْطُق بُِهَراءٍ رَِديئًا، بَْل أ

َ
. ا، أِل

ِْويجَ  ، إِيَّاَك َوالْتَّ
، لَِكَّ ، لَِكَّ ، لَِكَّ : "لَِكَّ ُهوِِتي ْن َيُقوَل الَْفيْلَُسوُف َوالالَّ

َ
ُموِر ُهنَا". َوبِاتلَّاِِل، لََعَ  وَِعنَْدئٍِذ، َُنْتَاُج أ

ُ
 تِلِلَْك اأْل

نَّ ثَائَِرتَ 
َ
َم الُْعلََماَء ِمْن آٍن ِْلَخَر، َمَع أ ْن َتَقوِّ

َ
ًدا، لَْم    يَْوًما وُُجوَب ُهْم َتثُوُر إَِذا اقَْْتَْحنَا  الَْكِنيَسِة أ ُحُدوِث َذلَِك. لَِكْن َُمَدَّ

رَ 
َ
نَّ الُْمْجتََمَع اِْلَْوَم َيُقوُل: إَِذا أ

َ
ْكِويِِني إِنَُّه تُوَجُد َدائَِرتَاِن َُمْتَِلَفتَاِن. َغْيَ أ

َ
َس َيُقْل اأْل

ْ
يِن، فَاَل بَأ ْن تُْؤِمَن بِادلِّ

َ
، اْذَهْب  ْدَت أ

لَِك، َواْدُخْل ُغْرَفتََك  نْشِ ، َواْرَفْع َصلََواتَِك إََِل َمِّْنِ
َ
، فَاَل    بََّب لََك َذلَِك بِنَْوٍع ِمنَ . َوإَِذا تَسَ ْد تََراِنيَمَك ، َوأ اَِلْكِتَفاِء الَْعاِطِِفِّ

َس.
ْ
هِ َذلَِك ِعلًْما، َوََل   لَِكْن ََل تَُسمِّ  بَأ ُ َمْعِرفًَة، َوََل    تَُسمِّ ْخِصيََّة  مِّ سَ  ت ْن ََتُوَض َهِذهِ اتلَّْجِربََة الشَّ

َ
يَِّة أ ا. لََك ُمْطلَُق اْْلُرِّ ِه َحقًّ

يِن  يَها بِادلِّ ْذِكيَاَء ََل يُ الَِِّت تَُسمِّ
َ
ْكِويِِني قَ ْذعِ ، لَِكنَّ اأْل

َ
ْيتُْم؟ َهَذا َما اْعَْتََض َعلَيِْه تُوَما اأْل

َ
َرأ

َ
ُموِر. أ

ُ
ائاًِل:  نُوَن تِلِلَْك اأْل

ْن تَكُ "مَ 
َ
ا أ رَْدَت َحقًّ

َ
ْن تَُكوَن ِعلِْميًّا، َوإَِذا أ

َ
رَْدَت أ

َ
ْن تَُكوَن َعْقاَلِنيًّا، َوإَِذا أ

َ
رَْدَت أ

َ
وَن َذِكيًّا، فَِإنََّك َستَنَْساُق  ْهاًل! إَِذا أ

اْستِنْ  إََِل  َقنَاَعٍة  َوَفَقِط َعْن   ، ِ يَ   تَاِج وُُجوِد اَّللَّ َمْن  ُهَو  الِْكتَاَب  اجْلَاِهُل  ْكِويِِني إنَّ 
َ
اأْل قَاَل  إَِذْن،  إََلٌ.  قَلِْبِه لَيَْس  ُقوُل ِِف 

ِ ِِف  نَّ إْعاَلَن اَّللَّ
َ
َحُدُهَما اْْلَخَر، أِل

َ
يًْضا، ُيْعِلنَاِن اْْلَقَّ َذاتَُه، َويَُؤيُِّد أ

َ
َس، َوالِْعلَْم أ ِ َتَماًما بَِقْدرِ الُْمَقدَّ ِبيَعِة ُهَو َحقي اَّللَّ    الطَّ

قُوُل َعنْ 
َ
ِس. َفُهَما ُمتَِّحَداِن، َُمْتَِلَفاِن لَِكْن ُمتَِّحَداِن. َولَِهَذا أ ِ ِِف الِْكتَاِب الُْمَقدَّ  َصِديِِق الَْعِزيِز د. ِشيَفْر  إِْعاَلِن اَّللَّ

. َيْفِصُل الْمُ  ْكِويِِنَّ فََصَل بنَْيَ اَِلثْننَْيِ
َ
ْق بَِقْوَِلِ إِنَّ اأْل

.إِنَُّه لَْم يَُوفَّ ا بِاللَّْوِم ِِف َذلَِك وقُ لْ رََجاًء، ََل تُ  لَِكنْ  ْجتََمُع بنَْيَ اَِلثْننَْيِ
ُُيَا  ََكَن  لَِكنَُّه   . ْكِويِِني

َ
اأْل تُوَما  َيْفَعلُْه  لَْم  َما  ُهَو  ََتِْديًدا  َهَذا  نَّ 

َ
أِل  ، ْكِويِِنِّ

َ
اأْل تُوَما  بنَْيَ  لََعَ  اتلََّوافُِق  إِْظَهاَر  الَْمنِْطِق  ِوُل 

نَّ ُُكَّ حَ 
َ
ًدا أ ًدا َُمَدَّ ِبيَعِة َوانلِّْعَمِة، ُمَؤكِّ يِن، َوبَنْيَ الطَّ يَماِن، َوبَنْيَ الِْعلِْم َوادلِّ ، َوُكَّ َواْْلِ ِ اْْلََقائِِق تَلْتَِِق َمًعا   قٍّ ُهَو َحقي اَّللَّ

وغُ ِعنَْد الْ 
ُ
ِة. َولَِهَذا وََضَع أ ْكرَبَ    لِ بْ ، ِمْن قَ ْسِطينُوُس ِقمَّ

َ
ْن َيتََعلَُّموا أ

َ
َماَم تاََلِميِذهِ، ُموِصيًا إِيَّاُهْم بِأ

َ
ي أ ، َهَذا اتلََّحدِّ ْكِويِِنِّ

َ
اأْل

ْكرَبِ قَْدٍر ُمْمِكٍن ِمنَ قَْدٍر ُيْمِكُن َتَعليُمُه عَ 
َ
ْينََما وََجُدوا اْْلَقَّ   ْن أ

َ
نَُّهْم أ

َ
ُموِر الَِِّت ُيْمِكنُُهْم ِدَراَستَُها، أِل

ُ
، َسيَْكتَِشُفوَن  اأْل

 ِ    .َحقَّ اَّللَّ

 

ْر. يِس 
َ
ْكتُور أ نْْدُروادلي

َ
يِس أ َحَد رُعةِ َكِنيَسِة الِْقدِّ

َ
ُس َهيْئَِة ِخْدَماِت ِِلُجونِي، َوَكَن أ  St. Andrews)  . ْسرْبُول ُهَو ُمؤَسِّ

Chapel  )  َل َرئِيٍس ِلُِكِّيَِّة الِْكتاِب وَّ
َ
ِس لإِلِْصالِح ِِف َمِدينَِة َساْنُفورْد بِِوَليَِة فْلُوِريَدا، َكَما َكَن أ  Reformation)  الُْمَقدَّ

Bible College)  " ْكََثِ ِمْن مائَِة ِكتاٍب، بَِما ِِف َذلَِك
َ
 ". أدَهَشِن األلم" و" كينا َلهوِتييونَ َوْهَو ُمَؤلُِّف أ
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